
 

Prevádzkovateľ: Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

                             Tel. :054 742 80 22  

Správca ihriska:  Peter Smolko   0905 304 071  

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Prevádzkový poriadok je 

záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú 

a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú 

činnosť na ihrisku. 

Nájomcami ihriska môžu byť: 

1. Fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti, osoba mladšia ako 

10 rokov len pod dohľadom dospelej osoby) 

2. Právnická osoba  

3. Iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie, 

verejnoprávne inštitúcie atď.) 

Podmienky prenájmu: 

1. Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu osoby zodpovednej za prenájom po 

zaplatení  nájomného. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. 

technického stavu povrchu (umelej trávy) posudzuje osoba zodpovedná za prenájom ihriska. 

 

2. Nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady BOZP a PO v priestoroch  ihriska v čase prenájmu. 

Nájomcovia nesú za svoje zdravie (resp. prípadné úrazy) v čase nájmu plnú zodpovednosť. 

 

3. Pri zdržiavaní sa v športovom areáli a pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného 

správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom. 

V prípade, že zodpovedná osoba zistí, že nájomca úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo 

zariadenie ihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu. V prípade 

neuhradenia  škody spôsobenej nájomcom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na 

všetky prenajímané športoviská. 

 

4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, 

slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie 

majetku a pod.) je osoba zodpovedná za prenájom oprávnená okamžite takéhoto nájomcu 

vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného. 

 

5. V areáli ihriska je zakázané liezť po konštrukciách, na oplotenie, preliezať plot a bránu.  

 

6. Do areálu ihriska je prísne zakázané vodenie psov. 

 

 

Prevádzkový poriadok 

viacúčelového ihriska 



7. V priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje resp. iné 

omamné látky. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných 

omamných látok. 

 

8. U zodpovednej osoby za prenájom si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky alebo 

osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia 

rezervácie, tak zodpovedná osoba môže prenajať ihrisko tomu, kto prejaví záujem o tento 

termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má nájomca právo na vrátenie 

nájomného alebo si nájomca môže po dohode so zodpovednou osobou vybrať náhradný 

termín. 

 

9. Na ihrisko možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu daného 

ihriska! Je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch,...)! 

 

10. Pri hre dodržiavať pravidlá fair play! 

Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje 

sa ním riadiť. 

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA 

Počas školského roka:  

Pondelok - Piatok 

- od 7.00 do 16.00 hod. slúži ihrisko pre potreby žiakov a študentov, 

- po 16.00 pre verejnosť. 

Sobota – Nedeľa 

- pre verejnosť                                  9.00 – 21.00 hod. 

Počas letných prázdnin: 

Pondelok – Nedeľa                         9.00 – 21.00 hod. 

 

Hodinový prenájom 60 minút pre deti                       3,50.- € 

Hodinový prenájom 60 minút pre dospelých            7,00.- € 

Poplatok za umelé osvetlenie ihriska 60 minút         2,00.-€ 

Tenis na viacúčelovom ihrisku                                   3,00.-€ 

Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom. Časový harmonogram obsadenia 

ihriska bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od množstva objednávok. 

Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihriska pre potreby 

turnaja. 

Platnosť poriadku od 1.1.2009  

                                                                                                                            Schválila:   Mgr. Tatiana Spišáková 

                                                                                                                                            riaditeľka školy 


